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Resolutie van het Europees Parlement van 1 december 2016 over het voorstel voor een 

besluit van het Europees Parlement en de Raad over de gebruikmaking van de marge 

voor onvoorziene uitgaven in 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016), 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20201, en met name 

artikel 13, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer2, en met name punt 14, 

– gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2017, goedgekeurd door de Commissie op 18 juli 2016 

(COM(2016)0300), als gewijzigd bij nota van wijzigingen nr. 1/2017 

(COM(2016)0679), 

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie 

voor het begrotingsjaar 2017, vastgesteld door de Raad op 12 september 2016 en 

toegezonden aan het Europees Parlement op 14 september 2016 (11900/2016 – C8-

0373/2016), 

– gezien zijn standpunt van 26 oktober 2016 inzake het ontwerp van algemene begroting 

20173, 

– gezien de door het bemiddelingscomité op 17 november 2016 goedgekeurde 

gemeenschappelijke tekst (14635/2016 – C8-0470/2016), 

                                                 
1  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
2  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. 
3  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0411. 



 

 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0346/2016), 

A. overwegende dat, na alle mogelijkheden te hebben onderzocht voor de financiering van 

extra en onvoorziene vastleggingsbehoeften, de Commissie in de ontwerpbegroting 

voorstelt een bedrag van 1 164,4 miljoen EUR van de marge voor onvoorziene uitgaven 

te gebruiken om de vastleggingskredieten met betrekking tot de uitgaven in rubriek 3 

van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 aan te 

vullen, bovenop het vastleggingsplafond van 2 578 miljoen EUR in lopende prijzen; 

B. overwegende dat het aannemelijk is dat de behoefte aan financiële middelen in 2017 zal 

toenemen in verband met de interne veiligheidscrises, de huidige humanitaire 

uitdagingen en de uitdagingen op het gebied van migratie en vluchtelingen; wijst erop 

dat deze behoeften de financiering die beschikbaar is in rubriek 3 aanzienlijk te boven 

kunnen gaan; herinnert eraan dat er geen marge meer beschikbaar is onder het 

maximum van rubriek 3; verzoekt de Commissie daarom te verduidelijken of en hoe zij 

denkt eventueel aanvullende middelen in te zetten met gebruikmaking van de marge 

voor onvoorziene uitgaven, om in de loop van 2017 in te kunnen spelen op een 

eventuele behoefte aan meer middelen binnen rubriek 3; 

C. overwegende dat de Commissie dit gebruikmakingsvoorstel in het kader van nota van 

wijzigingen nr. 1/2017 heeft herzien om hier ook uitgaven in rubriek 4 onder te laten 

vallen; 

D. overwegende dat het Bemiddelingscomité, bijeen in het kader van de begroting 2016, 

instemde met de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven voor een 

bedrag van 1 906,2 miljoen EUR voor rubriek 3 en rubriek 4 en daartoe een bedrag van 

575,0 miljoen EUR te verrekenen met de niet-toegewezen marge van rubriek 2 

Duurzame groei: Natuurlijke hulpbronnen in 2016, en 507,3 miljoen EUR in 2017, 

570,0 miljoen EUR in 2018 en 253,9 miljoen EUR in 2019 te verrekenen met de niet-

toegewezen marges van rubriek 5 Administratie; 

1. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te 

ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie; 

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen 

aan de Raad en de Commissie. 



 

 

BIJLAGE 

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de 

definitieve handeling: Besluit (EU) 2017/344.) 


